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ESTIMATIVA DO CUSTO TOTAL DA OBRA 
, (b)
,
(a)
cumprimento do disposto na  do anexo I à Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, e no artigo 12.º do Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município do Cartaxo (Regulamento n.º 926/2016, D. R. n.º 197, Série II de 2016-10-13), que o custo total da obra de (f)
,
- 
, contribuinte n.º
,
(d)
(c)
sob o n.º
, declara, em
(e)
,
localizada em (c)
,
(g)
,
,
,
,
conforme abaixo discriminado: 
- 
por (i)
(c)
(d)
se situa em €
, (h)
, ,  , - , contribuinte n.º ,   sob o n.º , declara, em cumprimento do disposto na  do anexo I à Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, e no artigo 12.º do Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município do Cartaxo (Regulamento n.º 926/2016, D. R. n.º 197, Série II de 2016-10-13), que o custo total da obra de , localizada em , freguesia de ,  por ,  , - , se situa em € , conforme abaixo discriminado:
OBRA
  PAVIMENTOS
DESIGNAÇÃO
ÁREA (m²)
  CUSTOS (€)
UNITÁRIO
PARCIAL
SUBTOTAL
ARRANJOS EXTERIORES (m²)
MUROS - COMPRIMENTO (m)  
TOTAL
Data 
()
, válido até
n.º
()
 n.º , válido até 
(b)
Nome do autor do projeto de arquitetura.  
(a)
(c)
(d)  
(e)
(f)
(g) 
(h)
(i)
(j)
Habilitação do autor do projeto de arquitetura.  
Indicação do nome do requerente ou comunicante. 
Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente através do cartão do cidadão. 
Localização (rua, número de polícia, etc.). 
Indicar código postal.
Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso.  
Indicação da natureza da obra a realizar. 
Indicação da freguesia. 
Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia. 
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